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ARHIVAALIDE DIGITEERIMISE PÕHIMÕTTED RAHVUSARHIIVIS

EESMÄRK
Rahvusarhiiv kogub ja säilitab Eesti ajalugu, kultuuri, riiklust ja ühiskondlikke olusid
dokumenteerivaid arhivaale sõltumata nende loomise ajast, kohast või teabekandja
iseloomust ning korraldab ja tagab juurdepääsu arhivaalides sisalduvale teabele.
Arhivaalide pikaajalise säilivuse, kaitse ja teabele juurdepääsu tagamiseks valmistab
Rahvusarhiiv arhivaalidest tagatis- ja kasutuskoopiaid digitaal- ja/või analoogkujul.
Rahvusarhiiv digiteerib dokumente: 1) uurijatellimuste täitmiseks ning 2)
plaanipärases korras vastavalt kokkulepitud digiteerimisprioriteetide loetelule.
Digitaalseid koopiaid valmistatakse plaanipärases korras järgmistel eesmärkidel:
- Rahvusarhiivi kogude kasutamise lihtsustamiseks ja laiendamiseks ning
tutvustamiseks võimalikult mitmekesistele kasutajagruppidele;
- säilikutest
kasutuskoopiate
valmistamiseks,
et
vältida
suure
kasutusintensiivsusega originaaleksemplaride kasutamist ning edasist
kahjustumist;
- säilikutest tagatiskoopiate valmistamiseks, et kindlustada nendes sisalduva
teabe säilimine ning maandada originaalide võimaliku hävimise riske.
Nende eesmärkide saavutamiseks Rahvusarhiiv:
- koostab digiteerimisprioriteetide loetelu ja digiteerimiskava;
- korraldab uurijateenindust ja dokumendipärandi kasutamist e-keskkonnas;
- tagab originaale säästva juurdepääsu haruldastele ja hävimisohus olevatele
arhivaalidele täiendades veebikeskkonda digitaalsete koopiatega;
- säilitab digitaalseid koopiaid vastavuses Rahvusarhiivi digiteerimise tehniliste
põhimõtetega;
- propageerib kultuuripärandi kasutamist uuenduslike tehnoloogiate ja
väljundite rakendamisega veebikeskkonnas;
- teeb koostööd teiste mäluasutustega kultuuripärandi digiteerimise
tulemuslikkuse tõstmiseks ning toetab haridus-, teadus-, publitseerimis- ja
näitusetegevust.

1

PÕHIMÕTTED
Rahvusarhiiv juhindub digiteerimistegevuse korraldamisel järgmistest põhimõtetest:
1. Rahvusarhiivi digiteerimisprioriteediks on eesti ainelised dokumendid, sh
välismaistes arhiivides leiduvate Estica materjalide digiteerimine ja
digikujutistele juurdepääsu võimaldamine vastava kokkuleppe saavutamisel
originaalmaterjali omanikuga.
2. Rahvusarhiiv teeb koostööd Eesti ja välismaiste mäluasutustega eesmärgiga
vähendada digiteerimistegevuse dubleerimist ning tagada digiteeritud kogude
kvaliteet ja mitmekesisus.
3. Rahvusarhiiv arvestab digiteerimistegevuse kavandamisel arhiivikasutajate
hinnangute ja ettepanekutega.
4. Rahvusarhiiv tagab juurdepääsu plaanipärases korras valmistatud
digitaalsetele kasutuskoopiatele vastavas veebikeskkonnas ja/või arhiivide
uurimissaalides, kui seda ei takista õiguslikud alused.
5. Rahvusarhiiv digiteerib säilikuid (tervikuna) ühel korral ja vastavuses
Rahvusarhiivi poolt seatud digiteerimise tehniliste põhimõtetega.
6. Rahvusarhiiv säilitab digitaalses tagatisfondis:
- tervikuna digiteeritud säilikuid;
- digiteeritud foto- ja kaardimaterjali.
7. Osaliselt digiteeritud säilikute digitaalseid koopiaid säilitatakse kuni
eesmärgipärase kasutusvajaduse lõppemiseni.
8. Uurijatellimuste puhul digiteeritakse säilik vastavalt tellimusele. Säilik
digiteeritakse sõltumata tellimuse sisust tervikuna juhul, kui:
- sama säilik kuulub digiteerimiskava nimekirja;
- tellimus eeldab säiliku digiteerimist vähemalt 50% ulatuses;
- säilik on kuni 10-leheline.
Tellijale eraldatakse kujutised ja esitatakse arve vastavalt tellimusele ning
arhiivi kehtestatud teenuste hinnakirjale.
9. Digiteerimist teostavad üksnes vastava ettevalmistusega spetsialistid, tagades,
et säilikud digiteerimisprotsessis ei kahjustu ning arvestades säilikute füüsilise
seisundi ja muude eripäradega.
10. Enne kahjustunud säilikute digiteerimist konsulteeritakse konservaatoritega,
kes viivad läbi vajalikud säilikute ettevalmistustööd (sh kahjustunud säilikute
parandamine või köitest lahtivõtmine jms). Lahtivõetud köidet pärast lehtede
digiteerimist üldjuhul ei taastata.
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11. Rahvusarhiivi digiteerimiskava koostatakse struktuuriüksuste koostöös koos
iga-aastase tööplaaniga ning kinnitatakse vastava töörühma poolt (vt
Planeerimine ja koordineerimine).
12. Säilikutest digitaalsete koopiate valmistamine ei asenda originaale ning ei
vähenda Rahvusarhiivi kohustust ja ülesandeid nende säilikute nõuetekohasel
hoiustamisel ja säilitamisel.

PLANEERIMINE JA KOORDINEERIMINE
Digiteerimist teostavad ajalooarhiivi, riigiarhiivi ja filmiarhiivi vastavat ettevalmistust
ja tehnilisi võimalusi omavad üksused kehtestatud põhimõtete, tehniliste nõuete ja
digiteerimiskava järgi.
Rahvusarhiivi digiteerimiskava kinnitab töörühm, kuhu kuuluvad ajalooarhiivis,
riigiarhiivis ja filmiarhiivis arhivaalide kasutamise ja säilitamisega tegelevate
osakondade ning digitaalarhiivi büroo esindajad.
Arhiivid esitavad töörühmale põhjendatud ettepanekud digiteerimisprioriteetide
loetelu koostamiseks. Digiteerimisprioriteetide loetelu (lisa 1) põhjal koostab töörühm
Rahvusarhiivi digiteerimistööde aastaplaani ehk digiteerimiskava. Digiteerimiskava
koostamisel arvestatakse kõigis digiteerimisüksustes kasutada oleva tööjõu ning
tehniliste võimalustega (lisa 2).
Erakorraliste (st digiteerimiskava väliste) digiteerimistööde teostamise vajaduse ja
võimaluste üle otsustab töörühm ning teeb seejärel muudatuse digiteerimiskavasse.
Digiteerimistööde kavandamisel on prioriteetsed järgmised arhivaalide grupid:
- suure kasutatavusega dokumendid,
- ajaloolise ja/või kultuurilise tähtsusega ning unikaalsed dokumendid,
- dokumendid, mille originaalkandjale juurdepääs on seotud aeguvate
tehnoloogiatega (nt helilindid jms),
- dokumendid, millel halva füüsilise seisundi tõttu on kasutuspiirang,
- suure säilivusriskiga dokumendid (nt slaidid, värvifotod, kustuvate
tekstidega paberkandjad jms),
- dokumendid, mis on autoriõiguse järgi vabakasutusega, või mille
digiteerimiseks on saadud luba autoriõiguse omanikult.
Digiteerimisüksuste arendamine arhiivides toimub töörühma ning haldus- ja
digitaalarhiivi büroo koostöös.

3

